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Sammanfattning 

Denna studie behandlar laborativ matematik med syfte att undersöka användningen av laborativt 

material i matematikundervisningen i årskurs 1. Vi har begränsat studien till att undersöka 

området aritmetik. Vidare är syftet med undersökningen att ta reda på hur användningen av 

laborativt material kan påverka inlärningen av matematik. Vi vill även se hur processen ”Från 

konkret till abstrakt” sker i matematikundervisningen. 

Inledningsvis i ”Litteraturöversikten” (Se s8) presenteras olika forskningsresultat på området 

laborativ matematik kring tillgången, förvaringen och användningen av laborativt material. Vår 

studie består av två olika metoder som är observation och intervju, dessa har genomförts på fyra 

olika skolor i en medelstor stad. Vi observerade lärare och elevers arbete med laborativt material i 

matematikundervisning och intervjuade klasslärarna om deras syn på laborativ 

matematikundervisning. Undersökningens ”Analysdel” samt ”Resultatdel” presenteras separat, 

men har ändå en tydlig koppling till varandra. ”Analysdelen” har en tydlig koppling till 

undersökningens frågeställningar som i sin tur har inordnats i teman.  

Det som framkom från observationerna och intervjuerna har noggrant bearbetats och 

sammanställts i undersökningens ”Resultatdel” (Se s27). Resultat som framkommit ur 

undersökningen visar att alla fyra skolor som besökts kontinuerligt använder sig av laborativt 

material i matematikundervisningen. Det visar även att alla fyra lärare rekommenderar 

användningen av laborativt material i matematikundervisningen, då de anser att elevers inlärning 

påverkas olika av det men aldrig på ett negativt sätt. Resultatet visar även att eleverna i två av de 

fyra skolorna förstod kopplingen mellan det abstrakta och det laborativa materialet under dessa 

lektionspass, medan de två andra skolorna skiljde sig åt. I en av dessa två skolor förstod inte 

eleverna denna koppling, medan det i den sista skolan visade sig att en del av eleverna förstod 

kopplingen medan andra inte gjorde det.   

 

 

 
Nyckelord: Matematik, laborativt material, konkret och abstrakt.  

 

 

 

 

vHandledare: Kajsa Bråting  



 

3 
 

Förord 

Detta examensarbete har vi skrivit under tio veckors tid under våren 2014 och på vägen har vi 

förvärvat kunskap om såväl matematikämnet som examensarbetets skrivprocess. Vi vill rikta ett 

stort tack till de skolor och klasslärare som har givit oss tillåtelse till att observera och intervjua 

under en hektisk period med nationella prov. Utan er hade inte denna undersökning kunnat 

genomföras. Vi vill även tacka vår handledare Kajsa Bråting som har haft en central roll i vår 

arbetsprocess, tack för de konstruktiva synpunkter du givit oss på vägen som fört oss vidare i 

arbetets gång. Vi kommer med detta examensarbete att avsluta våra studier vid Uppsala 

Universitet. 

 

 
 

Sofia Bylund & Karin Jones, Uppsala maj 2014. 
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Inledning 

Svenska elevers resultat inom matematik blir allt sämre och kunskapsmässigt ligger Sverige efter 

många andra länder (Skolverket, 2014). Vi anser att en förändring måste ske för att elevernas 

kompetens inom matematik ska kunna öka. Detta lade grunden till vårt val att skriva om 

matematik i vårt examensarbete.  

I vårt examensarbete har vi valt att använda oss av metoderna observation och intervju och 

eftersom att vi är två som skriver examensarbetet tillsammans har vi valt att dela upp dessa två 

metoder mellan oss. Sofia observerade lärare och elevers användning av laborativt material i 

klassrumsmiljöer och Karin intervjuade lärare om deras syn på laborativ matematikundervisning. 

Denna uppdelning gjorde att Sofia bearbetade och analyserade den data som framkommit av 

observationerna och Karin bearbetade och analyserade den data som framkommit av 

intervjuerna. 

Som två blivande låg - och mellanstadielärare med inriktning mot matematik har vi genom 

åren utvecklat ett stort intresse för användningen av laborativt material inom 

matematikundervisningen. Under den verksamhetsförlagda utbildningen på lärarprogrammet har 

vi sett få lärare använda sig av laborativt material och detta har förvånat oss. Om det finns 

möjlighet till att kunna nå ut till fler elever genom en varierad undervisning så anser vi att det är 

av stor vikt att göra det redan i skolans tidigare år.  

Med en varierad undervisning inom matematik menas inte att ta bort den teoretiska 

matematikboken, utan att kunna visa samma innehåll på två sätt. Genom detta är det möjligt att 

kunna skapa ett större intresse för matematiken hos eleverna (Berggren & Lindroth, 2011 s16).  

Vi anser att svenska elevers kompetens inom matematiken måste förbättras och att detta skulle 

kunna ske genom en varierad undervisning. Vidare anser vi att det bör ske i tidig skolålder för att 

skapa en god grund som eleverna kan bära med sig. 
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Bakgrund 

PISA, det vill säga Programme For International Student Assessment, är aktuell med en rapport 

om de sjunkande resultaten hos svenska skolelever. Inom skoldebatten och media är detta ett 

aktuellt ämne som diskuteras just nu. PISA gör undersökningar angående utbildningssystemet 

och undersökningen utförs vart tredje år i ämnena matematik, naturvetenskap och läsförståelse 

med ett tydligt fokus på ett specifikt kunskapsområde. Genom Pisaundersökningar möjliggörs det 

att sammanställa resultat från olika år (Skolverket, 2014). 

Hur kan då matematiklektionen se ut för att variation i undervisning ska bli till verklighet? 

Enligt Berggren & Lindroth (2011) är en varierad undervisning med hjälp av ett laborativt 

arbetssätt väsentligt för att skapa en omväxlande undervisning. Genom att arbeta med laborativt 

material kan eleverna lösa matematiska uppgifter med hjälp av ett matematiskt symbolspråk (s5). 

Matematik är ett ämne många elever upplever som svårt och genom en mer varierad 

undervisning kan chanserna till att nå ut till allt fler elever öka. Det laborativa materialet leder till 

att eleverna bryter ner det abstrakta innehållet i mindre delar vilket i sin tur gör att eleverna 

arbetar sig framåt. Den varierande undervisningen där det gäller att använda mer laborativt 

material inom matematiken ökar chanserna till att fler elever blir kapabla till att hänga med i 

matematikundervisningen (Berggren & Lindroth, 2011 s16). Exempel på laborativt material är 

pengar och logiska block (Löwing, 2006 s129). Sådana material skapar en mer varierad 

undervisning för eleverna och fungerar som ett komplement till läroboken (Berggren & Lindroth, 

2011 s5). 

Elevernas väg till att nå abstraktion sker på bästa sätt genom att använda någonting som 

eleverna känner igen och är bekanta med som till exempel olika slags material. Detta kallas 

konkretisering och har som mål att leda eleverna mot abstraktion (Löwing, 2006 s115). I 

kunskapskraven för årskurs 3 kan man läsa sig till följande:  

”Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material 
eller bilder” (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 s67).  

 
Då detta är något som ska uppnås i slutet av årskurs 3 måste det ske ett verksamt och 

kontinuerligt arbete där eleverna aktivt behöver arbeta med detta.  

Denna uppsats syftar till att undersöka användningen av laborativt material i årskurs 1. Vi har 

begränsat studien till att undersöka området aritmetik med fokus på addition och subtraktion.  
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Litteraturöversikt 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning på området samt studiens teoretiska utgångspunkter.  

Avsnittet ”Tidigare forskning” är uppdelat i olika teman som tar upp relevanta forskningsresultat 

inom området. Avsnittet ”Teoretiska utgångspunkter” består av tre utgångspunkter: Deweys begrepp 

learning by doing som är en underliggande teori för vår studie, Distinktionen mellan pedagogiska material 

och vardagliga föremål samt Från konkret till abstrakt som båda fungerar som mera konkreta verktyg i 

studien.   

 

 

 

 

Tidigare forskning 

Rystedt & Trygg (2010) har utformat en kunskapsöversikt för att bidra med kunskap om 

laborativ matematikundervisning (s3). De har gjort en sammanställning av relevanta texter från 

”Nationellt centrum för matematikutbildnings” (NCM) referensbibliotek och även från Libris 

(s7). Rystedt & Trygg har i sin sammanställning definierat laborativ matematikundervisning som:  

”En verksamhet där elever inte enbart deltar mentalt utan också arbetar praktiskt med 
material i undersökningar och aktiviteter som har ett specifikt undervisningssyfte” 
(Rystedt & Trygg, 2010 s5). 

 

Denna definition ligger till grund för vår studie.  

Utmärkande för laborativ matematikundervisning är att olika sinnen används till skillnad från 

det enskilda arbetet i matematikboken (Rystedt & Trygg, 2010 s5). Exempel på laborativt material 

är pengar och logiska block (Löwing, 2006 s129). Om man som lärare använder sig av begreppet 

konkret som i konkret material så har många människor inte en klar bild av vad detta betyder. 

Därmed är det lämpligare att benämna det konkreta materialet som eleverna kan använda sig av, i 

detta fall inom matematiken, för laborativt material (Löwing, 2006 s129).  

I vår studie har vi valt att avgränsa oss till matematikområdet aritmetik med specifikt fokus 

på addition och subtraktion. Aritmetik kommer från grekiskans ord arithmós som betyder antal 

eller tal. Historiskt sett har aritmetiken sitt ursprung i det antika samhället.  
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Enligt Kiselman & Mauwitz (2009) så definieras aritmetik som följande:  

 

”Gren av matematiken där man studerar addition, subtraktion, multiplikation, division, 
potenser och rotutdragning av tal” (Kiselman & Mauwitz, 2009 s12).  

 

Det laborativa materialet skapar möjligheter för eleverna att kunna testa sig fram för att 

kunna finna vägen till rätt lösning. Användandet av det laborativa materialet möjliggör att något 

som är abstrakt för eleverna kan bearbetas i mindre steg för att nå framgång, genom detta kan 

fler elever få chansen att komma längre. När eleverna är i processen att arbeta med matematiken 

så kan de använda sig av material för att komma framåt. Det laborativa materialet hjälper eleverna 

och stödjer dem i deras arbetsprocess och tankeprocess. Det laborativa materialet är därför 

mycket relevant för att kunna skapa en god undervisning för eleverna (Berggren & Lindroth, 

2011 s5).  

Engvall (2013) har skrivit en doktorsavhandling som behandlar matematikundervisning med 

fokus på skriftliga metoder för subtraktion och addition (s104). Enligt Engvalls resultat 

framkommer det att konkretisering på något vis existerar i alla matematikklassrum som var med i 

hennes undersökning. I vissa klassrum används laborativt material sällan, medan det i andra 

klassrum används ofta då det alltid finns laborativt material framme och är därmed lättåtkomligt 

för eleverna (Engvall, 2013 s231). Engvalls (2013) resultat visar att det är lämpligt att använda 

laborativa material då eleverna ska gå igenom ett nytt område i matematiken (s232). Det framgår 

även att lärarens avsikt är att eleverna därefter ska lämna det laborativa materialet när de har 

förstått tankeformen (Löwing & Kilborn, 2002 s13). Engvalls (2013) studie visar exempel på att 

elever själva får välja laborativt material när de ska arbeta med uppgifter tillsammans med andra 

och vid redovisning av dessa uppgifter använda sig av det valda laborativa materialet som stöd för 

att visa hur de löst uppgiften samt den räknemetod de valt (s232). 

 Löwing m.fl. (2011) har genom Skolverket utfört en utvärdering genom ett treårigt projekt 

där de valt ut grundskolor för att förbättra matematikundervisningen. Utvärderingen innefattar de 

skolprojekt som arbetat med konkretiserande material (s46). De kom fram till att om 

användningen av det laborativa materialet kräver att läraren måste lägga ner mycket tid för 

förberedelse så används det inte lika mycket som det kunde ha gjorts (s73). Det är vanligt att 

läraren tar fram lämpligt laborativt material beroende på den aktivitet som ska genomföras av 

eleverna. Det laborativa materialet kan exempelvis läggas i en låda synligt i klassrummet. De kom 

även fram till att många av lärarna som deltog i matematikprojektet anser att läraren bör välja ut 

en viss mängd laborativt material som alltid finns tillgängligt i klassrummet (s73).  Vidare 



 

10 
 

konstaterar Löwing m.fl. att arbetet med laborativt material ska ske på ett naturligt sätt i 

matematikundervisningen och att det inte alltid behöver vara exklusivt för att eleverna ska lära 

sig. Sammantaget belyser lärarna som deltagit i projektet att de blivit inspirerade och engagerade 

av att ha fått arbeta med det laborativa materialet (Löwing m.fl. 2011 s76).  

 

 

Laborativt material  

Exempel på laborativt material enligt Malmer (2002) 

 

Logiska block: 

Detta material består av 48 olika typer av block som alla skiljer sig från varandra utifrån deras 

egenskaper. De skiljer sig i formen, färgen, storleken och tjockleken. Formen och färgen är 

oföränderliga medan storleken och tjockleken är föränderliga beroende på det vad det jämförs 

med för block.  

Vid användningen av dessa logiska block behöver eleverna ett bra ordförråd vad det gäller 

jämförelseord, detta för att kunna dra lärdom av de logiska blockens egenskaper samt att kunna 

beskriva dem korrekt. Jämförelseord som eleverna har nytta av att kunna vid användningen av de 

logiska blocken är enligt Malmer: 

 ”en liten, tjock, gul kvadrat” (Malmer, 2002 s95). 

 
 Denna kunskap är nödvändig för att eleverna ska referera till rätt block på ett korrekt sätt.  

När elever arbetar med de logiska blocken behöver inte de totalt 48 blocken alltid användas, 

det går även bra att använda sig av till exempel tolv av de logiska blocken. I förskolan är de 

logiska blocken något som används i högsta grad, men rekommenderas även att användas i 

nybörjarundervisningen då de olika övningarna kan ha olika svårighetsgrad. Vid arbete med 

sortering och klassificering är de logiska blocken bra att använda sig av (Malmer, 2002 s96). 

 

Centimo: 

Detta material består av hundra entalskuber, tjugo tiotalsstavar, tio hundraplattor och en 

tusenkub. Det är bra om materialet finns i klassrummet och är lättillgängligt för eleverna. 
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Centimo-materialet är lämpligt att använda sig av vid arbete med till exempel positionssystemet 

(Malmer, 2002 s97).  

 

Cuisenaires färgstavar:   

Detta laborativa material består av tio stavar i olika färger. Den kortaste staven är 1 cm och den 

längsta staven är 10 cm, de olika längderna har sin egen färg men stavarna är inte indelade i 

enheter. Syftet med cuisenaires färgstavar är att de ska kunna symbolisera olika tal beroende på 

vilka talrelationer som ska belysas. En del lärare som arbetat med detta laborativa material har 

använt stavarna genom att varje stav har fått ett numeriskt värde som till exempel fem (Malmer, 

2002 s99).  

 

Tillgång av det laborativa materialet 

 

Den del som mest påverkar användningen av det laborativa materialet är tillgången till det, 

eftersom lärarna annars inte kan använda sig av något laborativt material i undervisningen (ERIC 

Development Team, 1990 s3). Det är ingen självklarhet att det alltid finns material att tillgå och 

finns det inget material så kan det inte heller bli en del av undervisningen (Rystedt & Trygg, 2010 

s53). En del lärare är inte intresserade av laborativt material då de anser att det aldrig kommer 

hjälpa eleverna att nå abstraktion. De lärare som däremot har ett intresse för laborativt material 

har uttryckt olika tankar kring hindrandet av användningen som till exempel brist på pengar, 

stökigt klassrum och svårigheter med att skapa en god klassrumsplanering (Szendrei, 1996 s433).  

I Skolverkets utvärdering som har genomförts av Löwing m.fl. (2011) framkommer det vid 

de intervjuer som genomfördes att tidsbristen vid användningen av laborativt material är ett 

återkommande problem. Beställning av material och organisationen av materialet tar mycket tid 

av läraren (s78). Ett resultat av lektionsobservationerna är att det laborativa materialet används i 

vissa sammanhang där eleverna istället bör arbetat utan material på en större abstraktionsnivå 

(Löwing m.fl., 2011 s73). Ett ytterligare resultat visar att lärare anser att anledningen till att 

använda det laborativa materialet i matematikundervisningen är för att skapa en varierad och 

spännande undervisning för eleverna (Löwing m.fl., 2011 s79).  
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Förvaring av det laborativa materialet 

 

De skolor som besöktes i skolverkets utvärdering har haft olika förutsättningar vad gäller 

förvaringen av det laborativa materialet (Löwing m.fl., 2011 s72). Tillgänglighet av materialet är 

en viktig aspekt då det ska vara enkelt att hämta material till klassrummet (Löwing m.fl., 2011 

s73). Det vanligaste sättet för skolorna i projektet är att organisera sina aktiviteter genom att 

relevant material för aktiviteten läggs i en låda som eleverna lätt har tillgång till. 

En del av lärarna i projektet anser att oavsett förvaring och organisation måste ett visst urval 

väljas som ska finnas i klassrummet. En del material var ofta lättåtkomliga i klassrummet som till 

exempel pengar, tärningar, stenar, pärlor eller stickor. Dessa material är sådant som läraren lätt 

kan plocka fram för att belysa någonting för en elev eller så kan eleverna själva få hämta 

materialet och arbeta med det vid sin bänk. Vid det senaste exemplet är det viktigt att läraren 

frågar eleven hur och varför materialet ska användas (Löwing m.fl., 2011 s73). Andra skolor hade 

ett förråd, där materialet placerades, med en bokningslista som måste fyllas i för att materialet ska 

få tas med till klassrummet. Andra hade materialet i skåp i korridoren. Det visade sig dock att 

material som finns i klassrummet är mer tillgängligt och används mer (Löwing m.fl., 2011 s74). 

 

 

 

Kritiska respektive positiva aspekter av laborativt material 

 
En kritisk aspekt som Rystedt och Trygg (2010) vill lyfta fram från flera av de studier de har 

studerat är att materialet eleverna ska arbeta med är okänt för dem (s59). Eleverna har då själva 

fått fundera på anknytningen mellan materialet och matematiken. Detta går emot Rystedt och 

Tryggs sätt att se på laborativ matematikundervisning eftersom de anser att det är viktigt att 

eleverna förstår syftet med de aktuella aktiviteterna (Rystedt & Trygg, 2010 s60). En annan kritisk 

aspekt som Löwing och Kilborn (2002) lyfter fram är att det kan skapa inlärningssvårigheter för 

elever om lärare använder ett för svårt språk i matematikundervisningen. Om så är fallet skapas 

heller ingen långsiktig förståelse för eleverna (s199). 

En positiv aspekt enligt Löwing m.fl. som utförts genom Skolverkets utvärdering (2011) är 

att lärarna väljer att arbeta laborativt i matematikundervisningen för att den ska bli mer varierad 

och lustfylld för eleverna. Det är då viktigt att förståelsen blir det mest betydelsefulla och att det 
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inte blir det lustfyllda som tar över i undervisningen (s79). Fokus ska läggas på att skapa intresse 

och att skapa utmaningar inom ämnet (s80). Enligt Rystedt och Trygg (2013) kan laborativt 

material skapa intresse och nyfikenhet hos elever. Aktiviteter med det laborativa materialet kan 

även göra att elever ställer sig själva frågor som till exempel: ”Varför blir det så?” (Rystedt & 

Trygg, 2013 s5).  

Det slutgiltiga målet med användningen av det laborativa materialet är att hjälpa eleverna att 

förstå abstrakta begrepp och nedskrivna symboler som används för representation (Uttal, 

Scudder & DeLoache, 1997 s45). 

  

 

Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för vår studie. Vi har 

valt att presentera tre teoretiska utgångspunkter som är: Deweys begrepp learning by doing som kan ses 

som en underliggande teori för vår studie, Distinktionen mellan pedagogiska material och vardagliga 

föremål samt Från konkret till abstrakt som båda fungerar som mera konkreta verktyg i studien.   

 

 

 

 

 

John Dewey - learning by doing 

Den amerikanska psykologen, pedagogen och filosofen John Dewey levde mellan åren 1859-1952 

och är personen som myntade begreppet learning by doing. Under Deweys livstid fanns det en 

kärna som låg till grund för det han utgick från. Kärnan bestod av individen och det sociala 

sammanhanget. Dewey menar att utveckling för individen sker när det uppstår ett samspel med 

omvärlden.   

Begreppet learning by doing visar på en syn av människan som aktiv mot omvärlden, och där 

utveckling ses som en arbetsuppgift för människan. Inom utbildningen fokuseras det på att 

eleverna ska få chansen till att experimentera och att vara aktiva (Dewey, 2004 s17).  
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”Han ser människans behov av att samspela och kommunicera med andra människor 
som grundläggande egenskaperna hos såväl barn som vuxna” (Sundgren i Forsell, 2011 
s110).  

 

 

Dewey belyser vikten av att eleverna själva måste få arbeta praktiskt för att inhämta kunskap:  

 

”Eleven är inte den innehållslösa tavlan, den tomma burken, utan en aktiv, sökande 
varelse, som under sin aktivitet lär sig själv” (Svedberg & Zaar, 1993 s39).  

 

Vidare menar Dewey att undervisningen ska ske genom att eleverna ska vara aktiva. Learning 

by doing grundar sig i att eleverna ska vara aktiva och själva få testa och experimentera för att få 

kunskap och lära sig. Lärarens roll är också väsentlig, lärarens kompetens och kunskap är viktig 

för att elevernas kompetens ska öka. Läraren ska stimulera eleverna och öka deras kunskap. 

Vidare menar Dewey att det finns tydliga förutsättningar vad det gäller de kunskaper lärarna ska 

ha. Dewey värdesätter dels lärares kunskap inom olika ämnen samt även kunskap inom 

pedagogik (Dewey, 2004 s17). 

Han belyser att det är väsentligt att ta till vara på elevernas behov samt intressen för att lära 

sig, detta lärande ska grunda sig i att eleverna själva ska vara aktiva. Om det inte finns ett intresse 

av elevernas värld så sker det pedagogiska enbart på ytan, vilket Dewey anser blir förtryckande 

(Sundgren i Forsell, 2011 s104).  

Vidare belyser Dewey att skoluppgifter som eleverna arbetar med inte ska ha en abstrakt och 

långsökt koppling till det framtida livet (Sundgren i Forsell, 2011 s105). Pedagogiken learning by 

doing syftar till att undervisningen ska resultera i att eleverna får arbeta aktivt och praktiskt för att 

inhämta kunskap (Svedberg & Zaar, 1993 s39).  

 

 

 

Distinktionen mellan pedagogiska material och vardagliga föremål 

Enligt Rystedt & Trygg (2013) kan man dela in laborativa material i olika grupper. Den ena 

gruppen benämns vardagliga föremål och dessa är tydligt kopplade till föremål i vardagen eller i 

naturen. Den andra gruppen benämns pedagogiska material: 
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”Som är speciellt tillverkade – kommersiellt eller av lärare och elever – för 
matematikundervisningen” (Rystedt & Trygg, 2013 s19).   

 

 Exempel på pedagogiska material finns på sidan 10 och 11. 

Gränsen mellan vad som är ett vardagligt föremål respektive ett pedagogiskt material är inte alltid 

självklar. Ett exempel som visar hur svårt det kan vara att skilja dessa grupper åt visas genom 

följande citat (Rystedt & Trygg, 2013 s19): 

”Vardagliga föremål som stenar får en pedagogisk funktion när de används för att visa 
hur oregelbundna kroppar kan volymbestämmas” (Rystedt & Trygg, 2013 s20). 

Materialet får därför placeras in i den huvudgrupp där den passar in beroende på hur och vilken 

avsikt materialet används för (Rystedt & Trygg, 2013 s20). 

Ett påstående mot att använda sig av pedagogiskt material i undervisning kom från ”Genoa 

Group Projects”, som framhäver användningen av de vardagliga föremålen. Genom att använda 

vardagliga föremål uppstår en positiv upplevelse som är kopplad till elevernas vardag och 

eleverna lär sig att se användningen av matematiken i olika situationer i livet. Detta är något som 

inte händer så ofta vid användningen av pedagogiska material (Szendrei, 1996 s422). 

Användningen av de vardagliga föremålen anses vara mindre tidskrävande för lärarna att lära sig 

då de är kopplade till elevernas vardag och att de även finns utanför skolan för eleverna. 

De pedagogiska materialen kräver mer tid av lärarna då de ska förstå användningen av dessa 

material. Lärarna måste även beskriva användningen av de pedagogiska materialen för eleverna så 

att de får en innebörd för dem. De vardagliga föremålen är något både lärare och föräldrar känner 

till vilket underlättar inlärningen för eleverna då de kan få mycket hjälp i både skola och hem 

(Szendrei, 1996 s423).  

 

Från konkret till abstrakt  

Vad är egentligen det laborativa materialet ämnat för? Svaret är inte självklart, det mest centrala är 

att det laborativa materialet är ämnat för att konkretisera abstrakta idéer inom matematiken 

(Moyer, 2001 s176). Konkret i detta sammanhang är sådant som tolkas av våra sinnen, saker vi 

kan ta på, medan abstrakt är sådant vi förstår genom våra tankar (Svenska akademiens ordbok i 

Rystedt & Trygg, 2010 s5). Elevernas väg till att nå abstraktion kan börja med att först använda 

någonting som eleverna känner igen och redan är bekanta med som till exempel olika slags 
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material som till exempel pengar och logiska block. Detta kallas konkretisering och har som mål 

att leda eleverna mot abstraktion (Löwing, 2006 s115, 129). Dessa material ger ett budskap till 

eleverna när läraren ger det laborativa materialen en innebörd (Löwing, 2006 s129). Enligt Moyer 

(2001) är det av stor vikt att det laborativa materialet har ett lockande utseende för att eleverna 

ska bli intresserade av det (s176).  

Konkretisering ska ge eleverna mer förståelse och bygga vidare på de kunskaper som redan 

finns hos individen (Löwing, 2006 s128). Konkretisering ska användas som ett stöd utöver 

språket för att belysa någonting som eleverna ska förstå (Löwing, 2006 s129).  

 Att arbeta med laborativt material kan ses som en länk mellan det som är konkret och det 

som är abstrakt (Se figur 1 nedan). Under arbetsprocessen mellan det konkreta och abstrakta så 

kan elever behöva gå mellan det konkreta och det abstrakta ett flertal gånger (Rystedt & Trygg, 

2013 s71). 

 

 

                                             Laborativa aktiviteter  

konkret                                        abstrakt 

 

       Figur 1. Laborativa aktiviteter – länken mellan konkret och abstrakt 

 

 

  Att arbeta laborativt är något som är angeläget för alla elever. Detta kan exemplifieras 

genom en illustrering av den matematiska likheten 5+2=7 i form av till exempel knappar, 

enkronor eller kuber. Genom detta får eleverna använda sig av olika sinnen vilket är bra för 

inlärningen. Därmed kan matematiken ses som något användbart även i elevernas vardag och inte 

enbart i skolan (Rystedt & Trygg, 2013 s72).  

Ett exempel på hur man kan konkretisera ett abstrakt begrepp som negativa tal kan vara att 

använda sig av en termometer. När eleverna sedan förstått hur de ska tänka är det viktigt att 

eleverna släpper termometern som de använt sig av och arbetar utan den då målet för 

konkretisering är att nå abstraktion (Löwing, 2006 s130). 
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Syfte och frågeställningar  

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka användningen av laborativa material i 

matematikundervisningen i årskurs 1. Vi har begränsat studien till att undersöka området 

aritmetik. Vidare är syftet med studien att ta reda på hur användningen av laborativt material kan 

påverka inlärningen av matematik. Vi vill även se hur processen ”Från konkret till abstrakt” sker i 

matematikundervisningen (se s15-16 i teoretiska utgångspunkter). Uppsatsens syfte konkretiseras 

med hjälp av följande fyra frågeställningar: 

 

Frågeställning 

1. Vilka laborativa material använder lärare i årskurs 1 i matematikundervisningen? 

2. Vilka erfarenheter har lärare i årskurs 1 av att arbeta med laborativt material? 

3. Hur anser dessa lärare att laborativa material i matematik påverkar elevers lärande? Vilka 

fördelar respektive nackdelar kan det finnas med att använda laborativa material i 

matematikundervisningen i årskurs 1? 

4. Vad ger lärarna för förutsättningar för eleverna att förstå det abstrakta innehållet med 

hjälp av det laborativa materialet? 
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Metod 

Vi har använt oss av metoderna observation och intervju, då vi ansåg att dessa metoder lämpade 

sig väl för vår undersökning. Genom användningen av dessa metoder ansåg vi att vi skulle kunna 

få ut den mest lämpliga informationen. Vi började med att observera i klassrummen och för att 

därefter få ytterligare information intervjuade vi klasslärarna också. 

 

 

Urval 

För vår studie besökte vi fyra skolor i en medelstor stad där vi genomförde observationer och 

intervjuer. I en av de tre skolorna vi besökte hade vi möjlighet att observera och intervjua i två 

olika klasser i årskurs 1.  

Läraren på skola 1 har varit verksam klasslärare sedan februari 2013 och är behörig lärare 

från Förskoleklass till årskurs 6. Läraren berättade att hon trivs jättebra i sin lärarroll och att hon 

tycker att det är ett utmanande yrke. 

Läraren på skola 2 har varit verksam lärare i 23 år och är behörig lärare från årskurs 1-3. Hon 

berättade att hon trivs bra i lärarrollen och anser att det är ett både roligt och utmanande yrke. 

Läraren på skola 3 har varit verksam lärare i 13,5 år och är behörig att undervisa i årskurs 1-7. 

Hon berättade att hon för det mesta trivs bra i sin roll som lärare och allt som har med 

undervisningen att göra är roligt.  

Läraren på skola 4 har varit verksam lärare i 16 år och är behörig att undervisa i årskurserna 

1-7 inom matematik och naturorienterade ämnen. Hon berättade att hon trivs jättebra i sin 

lärarroll och att det är ett intensivt men roligt yrke, samt att hon tycker att det är extra roligt när 

man får följa elevernas utveckling och få det bekräftat att de förstår.  

 

 

Observation 

En av metoderna vi valde att använda oss av i vår undersökning var observation. Med 

observation menas ett uppmärksamt iakttagande där tonvikten i studier läggs på vad människor 

gör istället för att uppmärksamma det människorna säger som mer är typiskt för intervjuer 

(Esaiasson m.fl., 2012 s304). Vi valde observation som en av metoderna för att se hur lärarna 
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arbetade med laborativt material och om eleverna förstod sambandet mellan det abstrakta 

innehållet och det laborativa materialet.  

För att observationen skulle få genomföras behövdes ett tillstånd, annars kunde inte 

undersökningen påbörjas (Kullberg, 2004 s137). Vi har för vår undersökning använt oss av 

kontakter för att få besöka skolorna. De personer vi har tagit kontakt med i dessa sammanhang 

kallas grindvakter eller ”gatekeepers” (Kullberg, 2004 s138). För att få genomföra våra 

observationer skickade vi ut medgivarblanketter i god tid till ansvariga klasslärare. Innan vi 

utförde observationerna samlade vi in medgivarblanketterna med tillstånd från vårdnadshavare 

eller föräldrar. På medgivarblanketterna som vi skickade ut stod det en kort beskrivning av vad 

vår studie handlar om. Lärarna hade inte på förhand blivit ombedda att arbeta laborativt under 

våra observationer, men kan möjligen ha planerat det då de läst medgivarblanketterna där vi 

beskriver arbetet 

Vi har valt att använda oss av observationer av första ordningen där vi observerade en 

situation i ett pedagogiskt sammanhang (Bjorndal, 2005 s26). Därmed integrerade vi inte med 

eleverna, vi ville endast se lektionen som den var. Vi har utformat ett observationsschema med 

olika kategorier där vi antecknade det vi såg (Se bilaga 1 s51). Därmed använde vi oss av en 

strukturerad observation (Bjorndal, 2005 s50). Genom användningen av ett observationsschema 

blev bearbetningen av informationen lättare efter observationens slut (Bjorndal, 2005 s52). I 

observationen valde vi att inta rollen som fullständiga observatörer där vi var närvarande men 

ändå inte påverkar lektionen (Esaiasson m.fl., 2012 s306). Efter observationerna sammanställdes 

det som observerats. 

 

 

Intervju 

Den andra metoden vi har valt att använda oss av i vår undersökning är intervju. Avsikten med 

att använda sig av intervju som metod är för att kunna få ut deskriptiv information och därmed ta 

reda på hur människor ser på en situation (Dalen, 2007 s9). Genom intervjun ville vi ta reda på 

lärarnas syn kring laborativ matematikundervisning. Våra intervjuer genomfördes i enlighet med 

en intervjuguide som vi utformat (Se bilaga 2 s52). Vi valde att utforma intervjuguiden med åtta 

öppna frågor för att de intervjuade lärarna ska kunna ge utförligare svar. När man använder sig av 

intervju som metod så ska man utforma en intervjuguide, inte minst vid en semistrukturerad 

intervju som vi har valt att använda oss av.  

Det är viktigt att den intervjuguide man utformar har en tydlig koppling till det som 

undersökningen ska syfta till att undersöka. Undersökningens problemställning är grunden till 
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intervjuguidens teman samt även frågor, vilket även var så vi arbetade vid utformningen av vår 

intervjuguide. När man intervjuar en person är det lämpligt att börja intervjun med några 

inledande frågor som är av en mer avslappnad form för att inte skapa nervositet eller oro hos den 

som intervjuas. Detta är även så som vi har valt att utforma vår intervjuguide för att skapa en så 

avslappnad intervju som möjligt (Dalen, 2007 s31). Till hjälp under intervjuerna spelade vi även 

in, på så vis kunde vi lättare transkribera innehållet. 

 

 

Genomförande av metod 

Eftersom att vi bestämde oss för att vara fullständiga observatörer placerade vi oss längst bak i 

klassrummen för att få en bra uppsikt för observationen. Vad det gäller intervjuerna så skedde 

dessa i klassrummen när observationerna tagit slut och eleverna gått ut på rast, lunch eller slutat 

för dagen. I detta avsnitt presenteras vardera observation och vardera intervju för sig med tydliga 

numreringar kopplade till de olika skolorna, detta för att underlätta i resultatdelen (se s27) som är 

uppbyggd på samma sätt.  

 

 

Observation 1 

När vi kom till skolan möttes vi av läraren som vi skulle observera hos och intervjua. Vi gick 

tillsammans upp till hennes klassrum och blev placerade vid ett runt bord längst bak i 

klassrummet. Vi berättade för läraren om de etiska principerna angående observationen. Läraren 

hann inte berätta om lektionen innan den började, men hon gav oss medgivarblanketterna som 

alla hade skrivit under. Innan lektionen började och eleverna hade kommit in i klassrummet så 

blev vi presenterade.  

 

 

Intervju 1 

Efter att lektionen slutat och eleverna gått på lunch så intervjuade vi klassläraren i klassrummet. 

Även vid detta tillfälle talade vi om de etiska aspekterna, samt att vi fick lärarens godkännande 

om att spela in intervjun. Intervjun bestod som tidigare nämnt av åtta frågor, varav de tre första 

var uppvärmningsfrågor och resterande frågor lite djupare. Under intervjun antecknade vi även 

lärarens svar, för att försäkra oss om att inte missa något. Efter intervjun sa läraren att vi gärna 

fick komma tillbaka och att hon märkte att eleverna tyckte det var kul att vi besökte klassen. 
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Observation 2 

När vi kom till skolan så blev vi visade till personalrummet, därefter var det en lärare i 

personalrummet som visade klassrummet där vi skulle observera. När vi kom in i klassrummet så 

väntade klassläraren på oss, hon hade förberett för lektionen och berättade om den för oss. Även 

här var vi tydliga med de etiska aspekterna och presenterade dessa för läraren. När eleverna kom 

in från rasten så presenterade vi oss själva och varför vi var där.  

 

 

 

Intervju 2 

Efter att lektionen slutat gick eleverna hem och vi stannade kvar i klassrummet för att intervjua 

läraren. Vi berättade för henne att vi tänkte spela in denna intervju, vilket hon sa att hon inte 

hade förväntat sig. Hon blev nervös men när vi tydligt berättade om de etiska aspekterna och att 

denna inspelning enbart skulle vara för oss så blev hon trygg och godkände inspelningen. Vi 

genomförde vår intervjuguide med de åtta frågorna.  

 

 

 

Observation 3 

Innan observationen i klassrummet träffade vi läraren i personalrummet. Väl inne i 

personalrummet möttes vi av läraren. Vi klargjorde för läraren om de etiska aspekterna och 

samlade även in medgivarblanketterna som hon mottagit från klassens alla elever. Sedan berättade 

läraren för oss om den lektion hon skulle hålla under vår vistelse och gav oss en stencil från 

lärarhandledningen som hon byggde sin lektion på (Se figur 2 s31). Sedan berättade hon kort om 

klassen bestående av 28 elever men att vi denna lektion skulle få observera i halvklass då de oftast 

har lektioner i halvklass. Vi blev placerade vid ett bord längst ner i klassrummet så att vi inte 

skulle dra till oss uppmärksamhet för eleverna. När alla elever kommit in i klassrummet så 

presenterade vi oss och talade om varför vi var på besök. Under observationen utgick vi från vårt 

observationsschema som vi tidigare utformat.  
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Intervju 3 

Efter lektionen och när alla elever gått ut på rast stannade vi kvar i klassrummet och genomförde 

intervjun. Intervjun baserades på intervjuguiden där vi formulerat åtta frågor, varav tre stycken är 

uppvärmningsfrågor och resterande frågor lite djupare. Innan intervjun frågade vi läraren om vi 

kunde spela in intervjun, vilket hon godkände. Medan vi spelade in intervjun så antecknade vi 

även svaren. Vi informerade läraren om etiska aspekter så som att hon närsomhelst kunde avsluta 

intervjun.  

 

 

Observation 4 

När vi kom till skolan så mötte klassläraren oss i entrén och tillsammans gick vi till hennes 

klassrum där vi skulle observera. När vi kom upp i klassrummet berättade vi för läraren om de 

etiska aspekterna så som att hon närsomhelst kan dra sig ur. Innan lektionen började berättade 

hon om lektionspassets innehåll och gav oss den stencil som eleverna skulle arbeta med för att vi 

skulle kunna följa med på ett smidigt sätt (Se figur 3 s33). Läraren placerade oss sedan längst bak i 

klassrummet där vi hade en god överblick av klassrummet.   

  

Intervju 4  

Efter lektionspasset avslutats satt vi kvar med klassläraren och eleverna gick på lunch. Innan 

intervjun så undrade läraren vad vi tyckte om lektionspasset och hon berättade även att det var 

första gången som hon gjorde denna uppgift med eleverna. Sedan satte vi oss vid ett bord i 

mitten av klassrummet, då berättade vi för läraren att vi ville spela in denna intervju för senare 

transkribering. Läraren godkände inspelningen med tanke på att vi varit tydliga med att presentera 

de etiska aspekterna för henne. Därefter genomförde vi vår intervjuguide med våra åtta 

intervjufrågor.  
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Metod för bearbetning och analys 

Vi har som tidigare nämnt använt oss av metoderna intervju och observation. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades även efteråt. Intervjuguiden som utformats består av åtta frågor 

som grundar sig på våra frågeställningar. För att förstärka det som respondenterna i intervjuerna 

har uttryckt så har citat använts.  

Observationerna har genomförts i enlighet med det observationsschema som utformats 

bestående av fem kategorier. De data som framkommit från observationerna sammanställdes 

noggrant utan personlig värdering. De kategorier som observationsschemat består av är laborativt 

material som syftar till att ta reda på vilket laborativt material som används i undervisningen, från 

konkret till abstrakt, här vill vi observera om eleverna lärde sig det abstrakta innehållet med hjälp av 

det laborativa materialet, delaktighet avser vilka som är delaktiga av användningen av det laborativa 

materialet vad det gäller lärare respektive elever, elevernas reaktion handlar om elevernas reaktion till 

det laborativa materialet till exempel om de tyckte att det var roligt att arbeta med det laborativa 

materialet, lärarens engagemang avser det engagemang och det sätt läraren förhåller sig och 

framställer det laborativa materialet på. I analysen har vi en tydlig koppling till frågeställningarna 

och våra teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning. 

 

 

Material  

Under observationerna och intervjuerna i vår undersökning använde vi oss av olika material som 

lämpade sig väl för de olika metoderna. Under observationen låg vårt observationsschema till 

grund, samt att vi använde oss av papper och penna för att anteckna det vi såg och hörde. Under 

intervjuerna låg intervjuguiden till grund samt att vi använde oss av papper, penna och 

ljudinspelare för att underlätta transkriberingen. Anteckningar fördes som ett komplement till 

ljudinspelningen för att på ett smidigt sätt kunna gå tillbaka till extra intressanta delar.  

 

 

Giltighet och tillförlitlighet: Validitet och reliabilitet 

Metoder bör väljas strategiskt och bör väljas utifrån den problemformulering som utformats. Vid 

valet av metod är det viktigt att göra en bedömning av metodens starka och svaga sidor kopplat 

till det syfte och de frågeställningar som ställts (Bjorndal, 2005 s107). Den första metoden vi 

använde oss av var observation. Starka sidor med denna metod är att man kan observera vad 
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människor gör, inte bara det de säger att de gör. Observation är bra att använda som metod när 

de personer som studeras har svårt att formulera sig i ord vad de gör. Det krävs inte heller allt för 

mycket tid för förberedelser. Svaga sidor med observationen är att rollen som observatör är 

krävande och det tar mycket tid (Bjorndal, 2005 s110).  

Den andra metoden vi använde oss av var intervju. Denna metods positiva sidor är att den 

ger möjlighet till att få svar på många frågor om man jämför med en enkät. Intervju ger 

möjligheter att se till detaljer och nyanser. Det är även en bra metod då en relation skapas mellan 

intervjuaren och den intervjuade, samt att det även skapas en förståelse mellan parterna. Negativa 

sidor med intervju är att den är tidskrävande om det är flera personer som ska intervjuas. De som 

intervjuar kan även påverka svaren som intervjupersonerna svarar (Bjorndal, 2005 s113). Det är 

bra att kombinera olika metoder för att kunna dra nytta av olika fördelar och nackdelar (Bjorndal, 

2005 s115). 

Validitet betyder att vi mäter det vi syftar till att mäta (Esaiasson m.fl., 2012 s57). Validiteten i 

metoderna som användes kan enbart diskuteras om det finns en stark koppling till 

undersökningens utgångspunkt, problemställning och mål. Det ska finnas en tydlig röd tråd och 

koppling till problemställningen (Dalen 2007 s118). För att validiteten för vårt resultat ska vara 

bra så måste följande uppfyllas: 

 

 ”För det första måste begreppsvaliditeten vara god, vilket är detsamma som frånvaro av 
systematiska fel. För det andra måste reliabiliteten vara hög, vilket innebär frånvaro av 
slumpmässiga eller osystematiska fel ”(Esaiasson m.fl., 2012 s63). 

 

 Sammanfattningsvis är bra begreppsvaliditet tillsammans med hög reliabilitet lika bra som 

resultatvaliditet (Esaiasson m.fl., 2012 s63). Om reliabiliteten inte håller så är det främst på grund 

av fel som uppstått under tiden data samlats in samt under bearbetningen av materialet. Detta har 

då uppstått genom slarv alternativt slumpen. Exempelvis kan det bero på stress eller trötthet 

(Esaiasson m.fl. 2012 s63).  

Vad det gäller validiteten för vår metod så var den god eftersom att vi kunde mäta det som vi 

ville mäta. För att reliabiliteten ska vara så hög som möjligt så är det viktigt att det inte 

förekommer några fel på grund av till exempel trötthet. Detta var något vi hade i åtanke för vår 

studie för att minimera riskerna för en låg reabilitet. 
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Etiska aspekter  

När det kommer till samhällsvetenskapliga studier så finns det etiska krav som är viktiga att 

begrunda. Dessa etiska krav är enligt vetenskapsrådets principer och består av fyra aspekter och 

är följande: informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 

2002 s6). Eftersom att vi har valt att använda oss av metoderna observation och intervju i vår 

studie så är alla dessa fyra etiska krav relevanta och som vi även har använt oss av. Vid utförandet 

av våra observationer och intervjuer begrundade vi dessa fyra punkter noggrant för att försäkra 

oss om att de etiska aspekterna skulle hanteras korrekt.  

Vi utgick ifrån informationskravet där deltagarna i våra observationer och intervjuer 

informerades om att de närsomhelst kunde avbryta deras delaktighet. Innan vi utförde våra 

observationer och intervjuer berättade vi vad vår studie handlade om och deltagarnas 

förutsättningar. Två veckor innan vi besökte skolorna skickade vi ut medgivarblanketter som 

elevernas föräldrar eller vårdnadshavare fick underteckna, detta låg till grund för att vi skulle få 

observera eleverna under matematiklektionerna (Vetenskapsrådet, 2002 s7). Enligt samtyckeskravet 

måste alla deltagare under 15 år ha ett intyg från föräldrar eller vårdnadshavare där medverkan för 

observationen godkänns (Vetenskapsrådet, 2002 s9).  

Efter att vi utfört alla våra observationer såg vi till att andra enskilda personer inte skulle 

kunna identifiera deltagarna. Det ska inte vara möjligt att personer utifrån ska kunna komma åt 

uppgifterna från observationerna på något vis, detta ingår i konfidentialitetskrav. De som deltar med 

säkerhet ska veta att deras personuppgifter inte kommer att lämnas ut till obehöriga 

(Vetenskapsrådet, 2002 s12).  Det material som vi dels har fått fram från våra observationer och 

dels från våra intervjuer kommer endast att användas för forskningsändamål, vilket ingår i 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002 s14).  

Efter våra intervjuer av klasslärarna frågade vi om de ville veta vart vår undersökning 

kommer att publiceras eller om de ville ha en kopia av undersökningen. 

 

 

Reflektioner över metoden 

I vår studie har det genomförts fyra intervjuer och fyra observationer, detta ger givetvis inte en 

generell bild över alla skolor men visar ändå på hur det kan se ut i skolorna inom 

matematikundervisningen. Något som har påverkat antalet intervjuer och observationer som vi 

har med i vår studie är dels att skolorna har haft en hektisk period vad det gäller nationella prov 
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och dels att många studenter har kontaktat skolorna för besök. Vi är tacksamma för de besök vi 

lyckats boka in trots denna hektiska period. Under insamlingen av materialet i observationerna 

fick vi utförliga svar med en tydlig koppling till våra frågeställningar. Sammanställningen av 

materialet från observationen tog tid att bearbeta men blev noggrant utfört. Insamlingen av 

materialet i intervjuerna gav relevant information med en tydlig koppling till våra frågeställningar. 

Alla respondenter förstod intervjufrågorna och kände sig bekväma när de svarade på dem. 

Sammanställningen av materialet skedde genom en noggrann transkribering som krävde mycket 

tid. Under intervjuerna fördes även anteckningar, vilket var ansträngande men gav en god 

överblick vid transkriberingen.  
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Redovisning och analys 

I detta avsnitt redogörs våra resultat och analyser för observationerna och intervjuerna som vi 

utfört. Detta i sin tur har en tydlig grund i våra frågeställningar. Alla skolor som vi har besökt var 

tydliga med att de ville vara fullständigt anonyma, därmed kommer vi att benämna de olika 

skolorna med numreringarna 1, 2, 3 och 4.  

 

Redovisning av resultat 

Skola 1 

Observation  

Lektionen går ut på att eleverna ska arbeta utifrån en glass med glasskulor i papper. De ska sedan 

räkna ut hur många kombinationer som kan skapas med två olika smaker åt gången. Eleverna ska 

även med sina glasskulor skapa räknesagor med addition. Läraren arbetar med matematikområdet 

aritmetik med fokus på addition. Läraren sätter upp glassen på tavlan så att alla elever kan se den. 

Det laborativa material som används under denna lektion är en glass med glasskulor gjord av 

papper i olika färger. Denna glass används under genomgången för att illustrera uppgiften. När 

läraren sätter upp glassen på tavlan inleder hon en berättelse om glassen för att väcka elevernas 

nyfikenhet. Elevernas reaktion till glassen och lärarens berättelse skapar ett stort intresse hos 

eleverna som blir mycket engagerade. Därefter instruerar hon eleverna om lektionens uppgift 

samtidigt som hon hänvisar till glassen på tavlan. Då eleverna inte själva har glassen på bänkarna 

att laborera med råder det stor förvirring kring uppgiften.  

Under lektionen är inte eleverna delaktiga vid arbetet av det laborativa materialet som läraren 

visat upp vid introduktionen. Eleverna får inte själva använda sig av en egen fysisk glass under 

lektionen, utan får istället rita egna glassar på ett papper.  Lärarens engagemang under lektionen 

är stort, hon inleder lektionen med att berätta en historia om glassen och skapar därför 

nyfikenhet hos eleverna. En elev som enbart kan några få ord på svenska har svårigheter med 

uppgiften och därför låter läraren henne ha glassen på bänken till sin hjälp. 
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Intervju   

Vad det gäller laborativt material som skolan kan förse klasserna med så beskriver hon dels att 

skolan har mycket material, men dels att hon har handlat lite själv. Läraren berättar också att hon 

”ärvt” mycket laborativt material från läraren innan henne, vilket hon uppskattar då hon har stor 

användning av dessa i sin matematikundervisning. Det som skolan har vad det gäller laborativt 

material är enligt läraren: låtsaspengar, tärningar och tiostavar. Läraren berättar även att hon själv 

har köpt in makaroner till klassen. Hon använder alla ovan nämnda material kontinuerligt och 

försöker att anpassa så gott hon kan till olika elever. Läraren berättar följande:  

 

”Jag känner att de inte alltid ska jobba i boken, för det finns andra sätt, andra strategier 
och andra tankesätt också, inte bara sitta och räkna”.  

 

Hon berättar även att låtsaspengar är bra, men att den starka kopplingen till pengar har 

försvunnit i allmänhet då det mest används betalkort numera. Hennes erfarenhet säger henne att 

användningen av laborativt material gör stor nytta för elever i årskurs 1 då eleverna kan ha lättare 

att förstå om de får se ett material framför sig. Hon berättar även att det finns elever som väljer 

att inte använda sig av laborativt material. Läraren rekommenderar eleverna till att använda det 

laborativa materialet men det får eleverna avgöra själva. Läraren berättar följande: 

 

 ”Laborativt material är positivt för de flesta elever”. 

 

Fördelar respektive nackdelar som läraren ser med användningen av det laborativa materialet 

är att det förenklar för eleverna när de ser ett material framför sig. Eleverna lär sig bra genom att 

få se ett material framför sig. Hon ser inga nackdelar med användningen av det laborativa 

materialet.  

 

”För några förenklar det jättebra, men för andra är det ingen skillnad faktiskt”.   
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Skola 2  

Observation  

Denna matematiklektion går ut på att eleverna ska träna på matematikområdet aritmetik med 

fokus på subtraktion i talspannet 0-20, detta görs genom att eleverna tillsammans med läraren får 

leka affär i klassrummet. Genom detta vill läraren att eleverna ska arbeta med matematikområdet 

aritmetik med fokus på räknesättet subtraktion. Eleverna ska träna på att tänka på vad de ska få 

tillbaka i växel när de köper något. Eleverna får till en början 20 kr var och får köpa en sak 

vardera i affären och därefter ska de svara läraren på vilken växel de ska få tillbaka. Det laborativa 

materialet som används under denna lektion är låtsaspengar i form av tjugolapp, tiokronor, 

femkronor och enkronor. Pengarna presenteras av läraren i genomgången i början av lektionen 

genom att hon sätter upp förstorade papperspengar på tavlan medan hon berättar om dem.  

Eleverna får även räcka upp handen och berätta om de olika valörerna. Läraren berättar även 

om innebörden av exempelvis att en tjugolapp är lika mycket som två tiokronor. Detta är lärarens 

introduktion till affären som lektionen bestod av. Elevernas reaktion till att använda sig av 

låtsaspengarna är att de tycker det är kul, de tycker att det är spännande att få använda sig av de 

olika valörerna. Flera av eleverna berättar för läraren och klasskamraterna om deras egna 

erfarenheter till att använda sig av pengar. Affären väcker deras intresse, nyfikenhet och eleverna 

tycker det är kul att räkna ut hur mycket de ska få tillbaka när de handlar i affären. För en del 

elever är det svårt att hantera växlingen av pengar, men de fullföljer ändå uträkningarna då det är 

något de tycker är roligt.  

Under lektionen är både läraren och eleverna delaktiga i arbetet med det laborativa materialet. 

I genomgången visar läraren upp det laborativa materialet och ställer frågor kring det till de aktiva 

eleverna. I affären är eleverna i smågrupper för att de ska få större möjlighet att få hjälp av läraren 

som är med hela tiden, de hjälper även varandra med uträkningarna och respekterar att det tar 

olika lång tid för alla att tänka och räkna. Lärarens engagemang är stort, hon presenterar det 

laborativa materialet på ett positivt sätt och berättar att det är viktigt att kunna räkna pengar när 

man till exempel är och handlar. Hon engagerar sig genom att hon ställer upp affären och lägger 

ner tid på att prissätta alla varor. Därefter är läraren både kassörska och mer en hjälpande hand 

på sidan om när eleverna står i kassan. Avslutningsvis ställer läraren frågor till eleverna rörande 

syftet med det laborativa materialet som de arbetar med under lektionen. En av frågorna är: 

Varför använder vi oss av låtsaspengarna under dagens lektion? Eleverna svarar genom att säga 

till exempel: Vi tränar på att växla pengar.  
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Intervju   

Det laborativa materialet som skolan kan tillhandahålla är av stort utbud då låtsaspengar, 

makaroner, centimokuber och cuisenairestavar fanns tillgängligt. Det material som används i 

hennes undervisning är låtsaspengar, centimokuber, cuisenairestavar, stenar och makaroner. 

Läraren använder sig därmed av många olika sorters laborativt material.  

Hennes erfarenhet att arbeta med laborativt matematik är stor och hon anser att det skapar 

mer förståelse hos eleverna. Under hennes utbildning på lärarhögskolan talades det mycket om 

att det är bra att använda sig av laborativt material i matematikundervisningen, vilket hon tagit till 

sig och har arbetar sedan dess kontinuerligt med det i sitt läraryrke. Hon har jobbat mycket med 

kuber och låtsaspengar under sina år som lärare, vidare belyser hon att låtsaspengarnas koppling 

till vardagen har försvunnit lite på grund av att många använder bankomatkort idag. Läraren 

berättar även att hon tycker att det är viktigt att alltid presentera det laborativa materialet i början 

av lektionen innan man använder det. Det är även viktigt att läraren berättar betydelsen av 

användningen för eleverna så de förstår. Läraren berättar: 

”Föräldrar har ju ofta kort nuförtiden, så de ser inte pengar, tjugor och säkert inte större 
pengar”.   

 

Vad det gäller påverkan på elevers inlärning av det laborativa materialet så anser hon att det är 

positivt: 

”Det tror jag är positivt, allt som man gör och tar på själv tror jag fastnar bättre”. Hon 
anser att det blir lättare för de som har det svårt genom att arbeta laborativt. 

 

Fördelar respektive nackdelar med användningen av det laborativa materialet anser hon är att 

det blir lättare för de elever som har det svårt, det blir lättare för eleverna att se något framför sig 

och inte bara tänka det. En nackdel enligt henne är att det ska räcka till alla elever och exempel på 

material som inte alltid räcker till är låtsaspengar. Därför anser hon att makaroner är bra att 

använda då det alltid räcker till alla elever.  
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Skola 3  

Observation  

Lektionen går ut på att elever ska arbeta med tiostavar och centimokuber för att träna på 

matematikområdet aritmetik med fokus subtraktion i talspannet 0-20. Läraren har förberett ett 

A4 papper med ett streck i mitten, på vardera sida om strecken lägger läraren fram olika många 

tiostavar och centimokuber för att eleverna ska räkna ut differensen (Se figur 2 nedan). Det 

laborativa materialet som används under denna lektion är tiostavar och centimokuber med färgen 

beige. Under lektionen uttrycker sig flera elever om att det laborativa materialet är i färgen beige 

och att det istället borde ha varit mer färgglada för att se mer intressanta ut.  

 

 

 

 

 

 

                              Figur 2. Stencil ur lärarhandledning om tiotal och ental från denna lektion 

 

Under lektionen är eleverna delaktiga med det laborativa materialet, läraren presenter inte det 

laborativa materialet innan eleverna ska arbeta med det. Däremot visar hon eleverna ett exempel 

på tavlan som är lik den uppgift de ska ta sig an under lektionen och ritar själv upp tiostavar och 

centimokuber. Genom detta får eleverna se hur de ska arbeta med uppgiften utan att läraren visar 

det fysiska laborativa materialet. Elevernas reaktion är att det är roligt att arbeta med det 

laborativa materialet och att de gärna vill arbeta mer med det, som redan nämnt ovan anser 

eleverna att materialet kan ha mer lockande färger. Under arbetets gång är läraren engagerad och 

går runt och hjälper eleverna. I slutet av lektionen ställer läraren kontrollfrågor till eleverna om 

vad de lärt sig under lektionen. Ett exempel är: Vad har ni lärt er av att använda tiostavarna och 

centimokuberna?  
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Elevernas svar på frågan varierar och exempel på vad eleverna sa är: Att räkna ut skillnaden 

mellan de två sidorna av pappret och ett annat exempel är: Vi ska räkna hur mycket som är på 

pappret.  

 

Intervju 

Det laborativa materialet som skolan tillhandahåller är det mesta som man kan tänka sig, till 

exempel centimokuber, logiska block, låtsaspengar och cuisenairestavar. Det material som 

används i just hennes undervisning är pengar, tallinje, centimokuber och cuisenairestavar. Läraren 

säger:  

”Mynt har varit lite svårt för att där kan man känna en skillnad att barn inte använder det 
på samma sätt för att de inte har samma relation till det som man hade förr, det är så 
mycket kort nu som används”.   

Hon berättar även att tallinjen är något som hon själv skapat åt vardera elev och placerat ut 

på deras bänkar. Läraren använder sig därmed av många olika sorters laborativt material. Den 

erfarenhet som hon har att arbeta med laborativt material är relativt stor, genom åren har hon 

arbetat med olika typer av laborativt material och även tagit hjälp av lärarhandledningens tips. 

Hon berättar även att hon gått en fortbildning i matematik och där hon läst om att arbeta med 

laborativt material och blev inspirerad att ta in mycket laborativt material i hennes 

matematikundervisning.   

Hon tror att användningen av laborativt material påverkar elevers inlärning väldigt olika, då 

vissa elever kan ha mer nytta av det än andra. Det är enligt läraren positivt att ha olika sorters 

laborativt material i klassrummet för att kunna anpassa till det matematikområde man arbetar 

med just då. Fördelen med användningen av det laborativa materialet uttrycker hon är att det är 

möjligt att: 

”Konkretisera det som är abstrakt ”.  

Läraren berättar även att genom att konkretisera det som är abstrakt är det möjligt att hjälpa 

eleverna i deras tankeprocess. En nackdel som hon anser kan finnas med användningen av det 

laborativa materialet är att det kan ta bort koncentration och att det kan bli stökigt i klassrummet, 

läraren poängterar dock att hon anser att fördelarna överväger.  
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Skola 4  

Observation  

Lektionen går ut på att eleverna ska undersöka talet 12 på olika sätt genom att använda sig av 

räknemetoden addition som är ett räknesätt inom aritmetiken. Under denna lektion ska eleverna 

först addera tiokompisarna för att komma till talet tio, därefter ska de addera ytterligare för att 

komma upp till talet 12 (se figur 3 nedan). Eleverna har arbetat mycket med tiokompisarna innan, 

vilket är anledningen till att läraren har bestämt att eleverna först skulle hitta tiokompisarna för 

att sedan addera ytterligare till talet 12.  

 

 

                     Figur 3. Stencil matematikblock som användes på skola 4, utformat av klassläraren 

 

Det laborativa material som används under lektionen är inplastade matematikblock som 

eleverna själva har fått skapa tidigare under terminen. Eleverna har även använt dessa 

matematikblock tidigare och är väl bekanta med detta laborativa material. Dessa matematikblock 

har alla olika färger för de olika antal block de representerar för att lättare kunna se skillnad på 

dem.  

Under lektionen är både lärare och elever aktiva med det laborativa materialet. Innan 

eleverna självständigt ska få arbeta med uppgiften med matematikblocket så går läraren igenom 

en liknande uppgift för att eleverna ska förstå uppgiften. Därefter börjar det självständiga arbetet 

och eleverna fortsätter att vara aktiva och undersökande.   
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Elevernas reaktion till användningen av det laborativa materialet är positivt och eleverna blir 

engagerade inför uppgiften. Eftersom att det laborativa material som eleverna använder sig av 

under denna lektion redan är känt för eleverna så krävs det ingen ingående presentation av 

materialet. Läraren är engagerad under hela lektionspasset och ägnar mycket tid på att förklara 

uppgiften och dess syfte för eleverna. När eleverna arbetar självständigt går läraren runt hela 

tiden och handleder eleverna. När hon handleder eleverna förtydligar hon även genom att 

använda sig av matematikblocken. Som en avslutning på lektionen frågar läraren eleverna vad de 

lärt sig av att ha arbetat med det laborativa materialet. Exempelvis frågar läraren: Vad har vi lärt 

oss under denna lektion? Exempel på ett svar som eleverna ger är: Vi ska titta på talet 12 på olika 

sätt genom att hitta tiokamraterna först. Flera elever uttrycker även att det laborativa materialet i 

form av matematikblocken som eleverna själva har fått skapa har använts vid liknande lektioner 

tidigare och att det är anledningen till att eleverna förstår uppgiften väl.  

 

Intervju  

Det laborativa material som skolan har är allt från matematikblock, abakus, stenar, måttband, dl 

mått knappar, snäckor och pengar bestående av mynt och sedlar. Hon berättar att skolan har 

mycket laborativt material att använda sig av i undervisningen. Det laborativa material som hon 

använder i sin matematikundervisning är det som finns i skolan. Beroende på vilket område 

klassen arbetar inom så kan hon plocka fram olika typer av laborativt material till eleverna som 

passar området.  Hon berättar att hon har stor erfarenhet av att arbeta med laborativt material, då 

hon anser att det förtydligar för eleverna vad det är man arbetar med. Enligt henne påverkar 

användningen av laborativt material elevernas inlärning bara positivt. Hon säger:  

”Och de får vara med själva i inlärningsprocessen, och de får upptäcka framförallt 
sambandet och hur det hänger ihop”.   

Vidare säger läraren: 

”Och det är ett annat sätt att jobba på än att bara ha matematikboken med bara siffror, 
även om barnen gillar matematikböckerna och tycker det är roligt att fylla i siffrorna så 
blir det ett annat sätt för dem att jobba och vara lite mer aktiva själva”.   

Hon berättar att hon tror att fördelarna med användningen av laborativt material är att 

eleverna kan samarbeta mycket i grupper vilket kan skapa bra diskussioner. Eleverna får även 

använda sin kreativa förmåga. Nackdelarna anser hon är att det laborativa materialet inte alltid 
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räcker till alla elever och då får man som lärare försöka tänka på hur man organiserar 

undervisningen. Ibland kan det även bli lite stökigt, så man får vara noggrann med arbetsron då.  
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Analys 

I detta avsnitt analyseras våra resultat utifrån teman som bygger på våra frågeställningar. Analysen 

har en tydlig koppling till våra ”Teoretiska utgångspunkter” och ”Tidigare forskning” som 

presenterats tidigare i denna undersökning. När vi analyserat observationerna utgick vi från det 

observationsschema som vi utformat med fem kategorier (se s23). När vi analyserat intervjuerna 

använde vi oss av transkriptionerna med frågorna från den intervjuguide som vi utformat. 

 

1. Vilka laborativa material använder lärare i årskurs 1 i matematikundervisningen? 

Utifrån intervjuerna så har det framkommit att skolorna vi besökt har många olika sorters 

laborativt material tillgängligt som lärare kan använda sig av. De laborativa materialen som 

skolorna har består av följande: låtsaspengar, tiostavar, centimokuber, logiska block, 

cusienairestavar, makaroner, abakus, stenar, måttband, dl mått, knappar och snäckor. Det ovan 

nämnda materialen som skolorna har är delvis de laborativa materialen som lärarna använder sig 

av i sin matematikundervisning i årskurs 1 under de lektionspass som vi har besökt i den här 

studien.   

Utöver de laborativa material som skolan tillhandahåller så har två av de intervjuade lärarna 

själva haft idéer om laborativa material som de dels själva köpt in och dels skapat själva eller med 

hjälp av eleverna. Exempel på detta är matematikblock som eleverna själva fått skapa. 

Det som mest påverkar användningen av det laborativa materialet är tillgången till det (ERIC 

Development Team, 1990 s3). Om materialet är tillgängligt ska det ska vara enkelt att hämta det 

laborativa materialet till klassrummet (Löwing m.fl., Skolverket, 2011 s73).  Det är inte alltid givet 

att skolorna har laborativt material att tillgå och i så fall kan det heller inte bli en del av 

undervisningen (Rystedt & Trygg, 2010 s53). Som det framkommer från intervjuerna så har alla 

fyra skolor flera sorters laborativt material att tillgå och använda sig av i sin 

matematikundervisning. Detta underlättar för de fyra lärarna och de använder det kontinuerligt i 

sin undervisning. I Engvalls (2013) studie framkommer det att det i vissa klassrum används 

laborativt material sällan, medan det i andra klassrum ofta används då det alltid finns laborativt 

material framme att använda sig av och är lättåtkomligt för eleverna (Engvall, 2013 s231).  

Som redan nämnts ovan i avsnittet teoretiska utgångspunkter finns det enligt Rystedt & 

Trygg (2013) två huvudgrupper av laborativt material. Den ena gruppen är vardagliga föremål 

som är kopplade till föremål i vardagen eller i naturen. Den andra gruppen är pedagogiska 
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material som är tillverkade av elever och lärare för undervisningen i matematik (Rystedt & Trygg, 

2013 s19).  

Det laborativa material som lärarna som deltog i vår undersökning använde sig av i sin 

matematikundervisning består av både vardagliga föremål och av pedagogiska material. Genom 

intervjuerna framkommer det att lärarna mestadels använder sig av pedagogiska material som 

består av, som ovan nämnt, åtta stycken olika material. Det framkommer även att lärarna 

använder sig av vardagliga föremål, som ovan nämnt, består av fem stycken olika material. De 

vardagliga föremålen som finns i dessa skolor är då färre än vad de pedagogiska materialen är. 

Möjligen beror detta på att de har så pass mycket pedagogiskt material att de inte behöver 

använda så mycket vardagliga föremål. Ibland kan det vara svårt att skilja mellan dessa två 

grupper och därmed så placeras materialet in i en av grupperna beroende på hur materialet 

används (Rystedt & Trygg, 2013 s20).  

 

 

 

2. Vilka erfarenheter har lärare i årskurs 1 av att arbeta med laborativt material? 

Det som framkommit från intervjuerna angående de erfarenheter som lärare i årskurs 1 har av att 

arbeta med laborativt material är enligt lärarna själva stor. Eftersom att alla fyra intervjuade lärare 

har varit verksamma olika många år så har en del lärare arbetat med det längre men idag använder 

de laborativt material i sin matematikundervisning ungefär lika mycket och förespråkar 

användningen av detta.  

Läraren på skola 1 är den lärare av dessa fyra lärare som har varit verksam lärare kortast tid. 

Hon har varit verksam lärare sedan februari 2013. I intervjun med denna lärare framkommer det 

att hon anser att användningen av det laborativa materialet är av stor nytta för elever i årskurs 1 

då det blir lättare när de får se ett material framför sig. Hon har erfarenhet av att en del elever 

väljer att inte använda det laborativa materialet, även fast hon rekommenderar det. Hon anser att 

de flesta elever gynnas av att arbeta laborativt.  

Läraren på skola 2 har till skillnad från övriga lärare som vi intervjuat varit verksam lärare i 

hela 23 år och har därmed varit verksam längst tid av dem alla. Hon berättar att hon har stor 

erfarenhet av att arbeta med laborativt material i matematikundervisningen. Hon likväl som 

läraren på skola 1 anser att det skapar mer förståelse hos eleverna och använder det därför gärna.  

Denna lärare berättar också att under hennes utbildning på lärarhögskolan så förespråkades 

användningen av laborativt material i undervisningssammanhang, vilken hon tagit till sig och 

sedan dess använt det i sin undervisning. Under sina år som lärare har hon mest erfarenhet av att 
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arbeta med centimokuber och låtsaspengar. Hennes erfarenhet säger henne även att det är viktigt 

att alltid presentera det laborativa materialet för eleverna innan de ska arbeta med det så de 

förstår materialets innebörd. 

Läraren på skola 3 har varit verksam lärare i 13,5 år. Hennes erfarenhet av att använda det 

laborativa materialet i sin matematikundervisning är relativt stor enligt henne själv. I hennes 

matematikundervisning genom åren har hon använt sig av olika typer av laborativt material. Hon 

berättar även att hon haft stor nytta av lärarhandledningens tips och idéer om hur man kan arbeta 

laborativt i matematikundervisningen inom de olika matematikområdena. Den lektion som vi 

observerade byggde på lärarhandledningen och dess tips om hur man kan arbeta laborativt i detta 

matematikområde. 

Läraren på skola 4 har varit verksam lärare i 16 år och har stor erfarenhet av att arbeta med 

laborativt material. Hon anser att det är bra då det förtydligar för eleverna vad det är man arbetar 

med.  

Alla lärare, oavsett arbetslivserfarenhet, använder sig kontinuerligt av laborativt material i 

undervisningen och har stor erfarenhet av att arbeta med detta. Om läraren använder ett 

pedagogiskt material i undervisningen kräver det mer tid av läraren då de måste presentera 

materialet och dess innebörd för eleverna (Szendrei, 1996 s423). Enligt Rystedt & Trygg (2010) är 

det viktigt att eleverna är medvetna om syftet med aktiviteten och det laborativa materialet (s60). 

Alla fyra intervjuade lärarna använder sig av laborativt material. Som framkommer i 

observationen från skola 2 (Se resultatavsnittet s27) så utmärker sig denna lärare då hon kopplar 

det laborativa materialet till ett större sammanhang och för en diskussion med eleverna om varför 

de ska använda det laborativa materialet under denna lektion. Eleverna är aktiva i diskussionen 

och berättar om sina egna erfarenheter av att använda pengar, genom detta skapas en tydlig 

koppling mellan det laborativa materialet och elevernas vardag. Under hela lektionspasset får 

eleverna vara aktiva i arbetet med det laborativa materialet. 

Detta kan ställas i perspektiv till läraren i skola 1 (Se resultatavsnittet s27) som inte låter 

eleverna få arbeta själva med det laborativa materialet, däremot presenterar hon det laborativa 

materialet med hjälp av en intresseväckande historia.  

Alla fyra lärare har stor erfarenhet av att arbeta laborativt i matematikundervisning, vilket har 

givit dem mycket kunskap om materialet. Dewey (2004) poängterar lärarens väsentliga roll i 

elevernas lärandeprocess, lärarens kunskap är viktig för att elevernas kompetens ska öka. Det är 

viktigt med en lärare som stimulerar eleverna i deras inlärning (s17).  
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3. Hur anser dessa lärare att laborativa material i matematikundervisningen påverkar elevers lärande? Vilka 

fördelar respektive nackdelar kan det finnas med att använda laborativa material i matematikundervisningen 

i årskurs 1? 

Av intervjuerna framkommer det att två av lärarna (lärare på skola 2 och skola 4) anser att 

laborativt material påverkar elevernas lärande enbart positivt. En av dessa två lärare berättar att 

hon tror att allt eleverna får göra själva och ta på fastnar bättre, hon anser även att laborativt 

material underlättar för elever som har svårt med matematikämnet.  

Lärarna på skola 1 och 3 beskriver att det laborativa materialet påverkar elevers inlärning på 

olika sätt och kan skilja sig från elev till elev. Lärare 1 uttrycker att användningen av det laborativa 

materialet förenklar inlärningen jättebra för vissa elever, medan det för andra elever inte är någon 

skillnad.  Lärare 3 uttrycker att användningen av laborativt material påverkar elevernas inlärning 

på olika sätt då vissa har mer nytta av det.  

Fördelar som finns med att använda laborativt material i undervisningen som framkommer 

genom intervjuerna är att användningen av det laborativa materialet förenklar för eleverna när de 

får möjlighet att se ett material framför sig, det blir även lättare för elever som har det svårt i 

matematiken då de inte bara får tänka utan även se ett material. Vidare framkommer det att 

materialet möjliggör att konkretisera det abstrakta för eleverna och att eleverna kan arbeta med 

materialet i grupper och samarbeta med varandra samtidigt som de använder sin kreativa 

förmåga. Enligt Löwing m.fl. (2011) ska det väsentliga vara att fokusera på att skapa intresse och 

utmaningar för eleverna (s80), vilket kan kopplas till att eleverna får använda sin kreativa förmåga 

som framkom i en av de ovan nämnda intervjuerna.  

Szendrei (1996) poängterar att lärare som är intresserade av att arbeta laborativt har uttryckt 

nackdelar som finns med att använda det i undervisningen. Exempel på detta är brist på pengar 

och att det kan bli stökigt i klassrummet (s433). Två av lärarna uttrycker att det kan vara svårt då 

materialet inte alltid räcker till alla elever och slutligen framkommer det att två av lärarna anser att 

det kan ta bort koncentrationen och bli stökigt i klassrummet. En av dessa fyra lärare ser inga 

nackdelar alls med användningen av laborativt material i undervisningen. Enligt Löwing m.fl.  

(2011) så är det väsentligt att det centrala med att arbeta laborativt blir förståelsen och inte att det 

lustfyllda tar över (s70). Som nämnt ovan så anser två av lärarna att det laborativa materialet kan 

ta bort koncentrationen och att det därmed blir stökigt i klassrummet.  
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4. Vad ger lärarna för förutsättningar för eleverna att förstå det abstrakta innehållet med hjälp av 

det laborativa materialet? 

På skola 1 observeras en lektion då eleverna ska skapa räknesagor med addition utifrån en 

glass med olika smaker. Det laborativa materialet används enbart i introduktionen då läraren 

sätter upp den fysiska glassen på tavlan och därmed har inte eleverna något laborativt material på 

bänken. Detta skapar förvirring hos eleverna då de gärna vill arbeta med det fysiska laborativa 

materialet. Istället får eleverna rita glassen med glasskulorna på sina papper.  

Ett undantag är då en elev i klassen, som endast kan enstaka ord på svenska, får använda sig 

av lärarens fysiska glass för att förenkla för henne, vilket hjälper henne.  

 Eleverna trodde att de skulle få en egen glass att laborera med, på grund av denna förvirring 

som råder i klassrummet kring uppgiften så lär sig inte eleverna det abstrakta innehållet med hjälp 

av det laborativa materialet. Möjligen hade inte denna förvirring uppstått om eleverna hade fått 

förutsättningen att själva laborera med en egen glass under lektionspasset som de trodde att de 

skulle få.  

På skola 2 observeras en lektion då eleverna ska träna på subtraktion i talspannet 0-20 genom 

att leka affär. Det laborativa materialet som används under denna lektion är låtsaspengar i form 

av tjugolapp, tiokronor, femkronor och enkronor. 

Läraren börjar med att presentera det laborativa materialet för eleverna och eleverna är aktiva 

under lärarens introduktion. Läraren presenterar materialet och fångar snabbt elevernas 

uppmärksamhet. Elevernas reaktion till att använda sig av låtsaspengar är att det är spännande 

med de olika valörerna och de blir ivriga att få påbörja uppgiften. Eleverna berättar även för 

lärarna om sina egna erfarenheter om att använda sig av pengar i det verkliga livet.   

Lärarens engagemang är stort under hela lektionen, hon har även ägnat mycket tid till att 

förbereda affären för eleverna. I slutet av lektionen ställer läraren kontrollfrågor till eleverna om 

varför de använder sig av låtsaspengarna. Eleverna beskriver då syftet med varför de använder sig 

av det laborativa materialet. Genom elevernas svar på lärarens kontrollfrågor kan vi konstatera att 

eleverna förstår meningen med det laborativa materialet som hjälp i växlingen i affären och att de 

är något de kan ha nytta av i vardagen. Kontrollfrågor som läraren ställer är till exempel: Varför 

använder vi oss av låtsaspengarna under dagens lektion? Därefter svarar eleverna genom att säga 

till exempel: Vi tränar på att växla pengar. Genom detta kan vi se att eleverna lärt sig det abstrakta 

innehållet med hjälp av det laborativa materialet och att det lustfyllda inte tog över det väsentliga. 

Då läraren presenterar det laborativa materialet ingående och för en diskussion kring 

användandet av det laborativa materialet med koppling till elevernas vardag så får eleverna en 

bättre förutsättning för att förstå materialets innebörd. 



 

41 
 

På skola 3 observeras en lektion då eleverna ska arbeta med tiostavar och centimokuber för att 

träna på matematikområdet aritmetik med fokus subtraktion i talspannet 0-20. Läraren har 

förberett ett A4 papper med ett streck i mitten, på vardera sida om strecken lägger läraren fram  

olika många tiostavar och centimokuber för att eleverna ska räkna ut differensen.  

Elevernas reaktion är att det är intresseväckande och de vill gärna arbeta mer med det. Under 

lektionen går läraren runt och hjälper alla elever och är väldigt engagerad. Läraren presenterar inte 

det laborativa materialet utan läraren låter eleverna påbörja arbetet ändå. Däremot visar hon 

eleverna ett exempel på tavlan som är lik den uppgift de ska få ta sig an under lektionen och ritar 

själv upp tiostavar och centimokuber. Avslutningsvis ställer läraren kontrollfrågor till eleverna om 

varför de använder det laborativa materialet under lektionen. Ett exempel på en kontrollfråga 

som läraren ställer till eleverna är: Vad har ni lärt er av att använda tiostavarna och 

centimokuberna? Elevernas svar på frågan varierade och exempel på vad eleverna sa är: Att räkna 

ut skillnaden mellan de två sidorna av pappret och ett annat exempel är: Vi skulle räkna hur 

mycket som var på pappret.  

Flera elever i klassen kan svara på lärarens frågor och har därmed lärt sig det abstrakta 

innehållet med hjälp av det laborativa materialet, medan andra elever i klassen inte har förstått 

kopplingen mellan det abstrakta och det laborativa materialet. Många elever i klassen svarar 

korrekt på lärarens frågor, medan andra inte gör det. Detta visar att många elever i klassen har lärt 

sig det abstrakta innehållet med hjälp av det laborativa materialet medan andra inte förstod denna 

koppling.  

Enligt Moyer (2001) är det mest väsentliga att det laborativa materialet är ämnat för att 

konkretisera abstrakta idéer inom matematiken. Det är även av stor vikt att det laborativa 

materialet har ett utseende som ska vara lockande och väcka intresse hos eleverna (Moyer, 2001 

s176). Som redan nämnt ovan (Se resultatavsnittet s27) framkommer det från skola 3 att eleverna 

kommenterar färgen på det laborativa materialet i form av tiostavar och centimokuber och att de 

kan se mer lockande ut utseendemässigt.   

 En anledning till att en del elever inte förstår kopplingen mellan det abstrakta innehållet och 

det laborativa materialet kan vara att det laborativa materialet inte presenterades för eleverna i 

lektionens genomgång. Dessa elever hade kanske behövt bättre förutsättningar genom att få se 

det laborativa materialet framför sig samt få en presentation om dess innebörd för uppgiften.  

På skola 4 observeras en lektion där eleverna ska undersöka talet 12 på olika sätt genom att 

använda sig av räknemetoden addition. Eleverna ska först hitta olika tiokompisar för att därefter 

addera ytterliga upp till talet 12. Det laborativa materialet som används var matematikblock som 
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eleverna själva har skapat i olika färger för de olika antal block de representerar för att lättare 

kunna se skillnad på dem.   

Elevernas reaktion till användningen av det laborativa materialet är positivt och eleverna blir 

engagerade inför uppgiften. Under hela lektionspasset är läraren engagerad och anstränger sig 

genom att gå igenom uppgiften noggrant i introduktionen för att alla elever ska förstå. När 

eleverna arbetar med uppgiften går läraren runt och hjälper eleverna vid behov och använder sig 

då av matematikblocken. Avslutningsvis frågar läraren eleverna vad de lärt sig och varför de 

använder det laborativa materialet. Exempel på en kontrollfråga som läraren ställde till eleverna 

är: Vad har vi lärt oss under denna lektion?  Exempel på ett svar som eleverna gav vid lärarens 

kontrollfrågor är: Vi skulle titta på talet 12 på olika sätt genom att hitta tiokamraterna först. Flera 

elever uttrycker även att det laborativa materialet i form av matematikblocken som eleverna själva 

skapat har använts vid liknande lektioner tidigare och att det är anledningen till att eleverna 

förstår uppgiften så bra. Elevernas svar tyder på att de har förstått det abstrakta innehållet med 

hjälp av det laborativa materialet. Det laborativa materialet är redan känt för eleverna vilket ger 

dem en bättre förutsättning för att förstå sambandet mellan det abstrakta och det laborativa 

materialet, detta var även något de poängterade för läraren. Detta visar att det kan vara bra att 

använda sig av ett redan känt laborativt material för eleverna då det inte behöver en mer ingående 

presentation. 

Att arbeta med det laborativa materialet kan ses som länk mellan det konkreta och det 

abstrakta. Under arbetets gång mellan det konkreta och abstrakta kan det vara så att eleverna 

måste gå mellan det konkreta och abstrakta flera gånger för att nå framgång (Rystedt & Trygg, 

2013 s71). Som det framkommer från resultaten från observationerna så lärde sig många elever 

det abstrakta innehållet med hjälp av det laborativa materialet under dessa lektionspass, medan 

det även visade på att det fanns elever som inte förstod det. Detta kan bero på de olika 

förutsättningarna som eleverna fått av lärarna.  
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Diskussion 

Detta avsnitt utgör undersökningens diskussionsdel och inleds med en sammanfattning av 

resultaten med tydlig koppling till undersökningens fyra frågeställningar som grund. Avsnittet 

innehåller även en diskussion kring delar av resultatet samt om studiens reliabilitet och validitet.  

Sammanfattning av resultaten 

Vilka laborativa material använder lärare i årskurs 1 i matematikundervisningen? 

Sammantaget använder sig alla fyra lärare av olika typer av laborativt material i sin 

matematikundervisning, exempel på dessa är låtsaspengar, tiostavar, centimokuber, logiska block, 

och cusienairestavar. I de fyra skolor som vi besökte hade alla tillgång till ett flertal typer av 

laborativt material och använde dessa kontinuerligt i deras undervisning.  

 

Vilka erfarenheter har lärare i årskurs 1 av att arbeta med laborativt material? 

Alla fyra lärare som vi intervjuade i årskurs 1 ansåg sig själva att ha stor erfarenhet av att arbeta 

med laborativt material. Alla fyra lärare har varit verksamma lärare olika länge, trots detta väljer 

alla att kontinuerligt arbeta med det laborativa materialet i sin matematikundervisning och 

rekommenderar användningen av det. Läraren på skola 1 har varit verksam i ungefär 1,5 år, 

läraren på skola 2 har var varit verksam i 23 år, läraren på skola 3 har varit verksam i 13,5 år, 

läraren på skola 4 har varit verksam i 16 år.  

 

Hur anser dessa lärare att laborativa material i matematikundervisningen påverkar elevers lärande? Vilka 

fördelar respektive nackdelar kan det finnas med att använda laborativa material i matematikundervisningen i 

årskurs 1? 

Två av de fyra intervjuade lärarna anser att det enbart påverkar elevernas lärande positivt, medan 

de andra två anser att det påverkar eleverna på olika sätt. Den ena säger att arbetet med laborativt 

material är positivt för de flesta elever medan den andra säger att användningen av det laborativa 

materialet påverkar elevers inlärning väldigt olika, vissa elever ha mer nytta av det. Ett exempel på 

en fördel som framkom av intervjuerna med användningen av det laborativa materialet är att det 

förenklar för eleverna när de får möjlighet att se ett material framför sig, det blir även lättare för 

elever som har det svårt. Ett exempel på en nackdel som framkom av intervjuerna är att 
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användningen av det laborativa materialet kan leda till att det blir stökigt i klassrummet. Vid 

användningen av det laborativa materialet är det viktigaste förståelsen och inte det lustfyllda 

(Löwing m.fl. 2011 s70). Detta stämmer även överens med det som lärarna poängterade. 

 

På vilket sätt lärde sig eleverna i den här studien det abstrakta innehållet med hjälp av det laborativa materialet?  

Många elever förstod kopplingen mellan det laborativa materialet och det abstrakta innehållet, 

medan andra inte gjorde det. De elever som förstod denna koppling gjorde detta genom att de 

själva fick arbeta med det laborativa materialet. På skola 4 var det laborativa materialet redan känt 

för eleverna vilket gjorde att det inte behövdes presenteras för eleverna och att eleverna redan 

förstod innebörden av det laborativa materialet. På skola 2 fick eleverna en tydlig presentation av 

det laborativa materialet samt varför det var bra att använda sig av under lektionen. I 

introduktionen fördes en diskussion mellan lärare och elever, där det skedde en tydlig koppling 

till elevernas vardag och det laborativa materialet. Efter introduktionen fick eleverna arbeta med 

det laborativa materialet under hela lektionen.  

 

Resultatdiskussion  

Vidare framkom det från ”Resultatdelen” (Se s27) att en av de fyra lärarnas observerade 

lektion utmärkte sig genom att hon kopplade det laborativa materialet till ett större sammanhang, 

nämligen elevernas vardag. Läraren på skola 2 valde att leka affär med eleverna och använde sig 

av låtsaspengar när de skulle träna på subtraktion i talspannet 0-20. Med stort engagemang 

presenterade läraren det laborativa materialet i början av lektionen och fångade snabbt elevernas 

uppmärksamhet. Denna lektion skiljde sig från de övriga lärarnas lektioner som vi observerade då 

hon i början av lektionen tydligt presenterade det laborativa materialet och vikten av att kunna 

räkna pengar då det är viktigt både i skolan och på fritiden. I introduktionen kommunicerade hon 

även väl med eleverna och en diskussion skapades angående elevernas egna erfarenheter om 

användandet av pengar. En tydlig koppling till elevernas vardag kom fram och eleverna var 

engagerade fullt ut hela lektionen. Denna lärare presenterade det laborativa materialet i ett större 

sammanhang och med koppling till elevernas vardag.   

I slutet av lektionen ställde läraren kontrollfrågor om varför de använt sig av låtsaspengar och 

även vad de hade lärt sig. Eleverna kunde då svara på lärarens frågor om syftet med det laborativa 

materialet för denna lektion. Läraren valde att arbeta med matematikområdet subtraktion i 

talspannet 0-20 genom att använda sig av laborativt material och på ett lustfyllt sätt låta eleverna 

lära sig. Detta i enlighet med Skolverkets utvärdering som genomförts av Löwing .m.fl.  (2011) 
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som visar att undervisningen kan vara varierad och lustfylld, men att det är viktigt att förståelsen 

är det väsentliga och att inte lustfyllda tar över (s79). Detta är även i enlighet men hur läraren 

utformade sin matematiklektion.   

Läraren på skola 1 valde att arbeta utifrån en glass med glasskulor i papper. Eleverna skulle 

räkna ut hur många kombinationer som kunde skapas med två olika smaker åt gången, eleverna 

skulle även med sina glasskulor skapa räknesagor med addition. I introduktionen berättade 

läraren om glassen, vilket gjorde eleverna nyfikna och engagerade. När eleverna själva skulle 

arbeta med uppgiften blev eleverna förvånade över att de inte fick en egen glass att arbeta och 

laborera med. Detta skapade stor förvirring hos eleverna som i sin tur inte förstod uppgiften. I 

slutet av lektionen ställde läraren inte heller några kontrollfrågor för att ta reda på om eleverna 

förstått syftet med lektionen och det laborativa materialet.  

 Till skillnad från skola 2 så valde läraren på skola 1 att inte låta eleverna själva få arbeta med 

det fysiska laborativa materialet. Som Berggren och Lindroth (2011) belyser så är det laborativa 

materialet väsentligt då eleverna kan använda sig av det för att testa sig fram och slutligen finna 

den rätta lösningen (s5). Anledningen till att eleverna på skola 1 inte förstod syftet med lektionen 

och det laborativa materialet kan ha varit på grund av att de inte fått använda sig av det laborativa 

materialet som hjälp i processen för att hitta den rätta lösningen.    

Med detta sagt så är det väsentligt att ta hänsyn till att vi enbart observerat en lektion på 

vardera skola. Detta i sin tur kan inte visa ett generellt övergripande resultat för elevernas 

förståelse kring kopplingen mellan det abstrakta och det laborativa materialet. Ibland kan det vara 

så att eleverna behöver mer än endast ett tillfälle för att förstå denna koppling och det kan krävas 

att eleverna går fram och tillbaka mellan det konkreta och abstrakta flera gånger för att förstå 

(Rystedt & Trygg, 2013 s71).  

Ett laborativt material som alla fyra lärare använder sig av är låtsaspengar, trots detta anser 

lärarna på skolorna 1, 2 och 3 att den starka kopplingen till pengar inte har en lika stor plats i 

elevernas vardag nu som tidigare. Detta på grund av att det idag är vanligare att använda sig av 

bankomatkort istället för kontanter. Lärare på skola 4 kommenterade i sin tur inget om just detta 

i hennes användande av låtsaspengar i matematikundervisningen. Citat från lärare på skola 2: 

”Föräldrar har ju ofta kort nuförtiden, så de ser inte pengar, tjugor och säkert inte större 
pengar”.  

Trots att tre av de fyra lärarna i vår studie konstaterar att elever inte har samma koppling till 

pengar idag så väljer de ändå att använda sig av denna typ av laborativt material i sin 

matematikundervisning. Anledningen till detta kan vara att lärarna trots detta anser att 

låtsaspengar är ett lämpligt material att använda sig av då alla skolor vi observerade har tillgång till 
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det. Som Rystedt och Trygg (2010) belyser så är det inte alltid självklart att det finns laborativt 

material att tillgå i skolorna, och därmed kan det heller inte användas i undervisningen (s53). 

Av resultatet för denna studie framkommer det att alla fyra lärare som deltog i 

undersökningen använder sig kontinuerligt av laborativt material i sin matematikundervisning har 

en positiv inställning till det. Som ovan nämnt belyser Berggren & Lindroth (2011) att 

matematikämnet upplevs som svårt enligt många elever och att en mer varierad undervisning 

genom arbetet med laborativt material kan öka chanserna att nå ut till fler elever. Genom detta 

ökar chanserna till att allt fler elever kan hänga med i matematikundervisning och förstå 

innehållet (Berggren & Lindroth, 2011 s16). Därmed är den varierade undervisningen ett 

väsentligt inslag i matematikundervisningen eftersom att det då är möjligt att nå ut till fler elever.  

De metoder vi använt oss av i denna studie var observation och intervju då de tillsammans 

besvarar våra frågeställningar och lämpar sig därmed väl till vår studie. Detta tyder på en hållbar 

validitet där det finns en tydlig koppling till undersökningens syfte och frågeställning (Dalen 2007 

s118). Reabiliteten är hög för vår studie då det inte förekom något missförstånd eller slarvfel från 

vår sida under datainsamlingen och bearbetningen (Esaiasson m.fl., 2012 s63).  
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Konklusion  

Syftet med denna undersökning är att undersöka användningen av laborativa material och hur det 

kan påverka inlärningen av matematik i årskurs 1. Vi har begränsat studien till att undersöka 

området aritmetik. Vi vill även se hur processen ”Från konkret till abstrakt” sker i 

matematikundervisningen.  

Huvudresultat som framkommit från studien är att alla fyra skolor som vi besökte 

kontinuerligt använder sig av laborativt material i sin matematikundervisning. Två av de fyra 

lärarna ansåg att användningen av det laborativa materialet i matematikundervisningen påverkar 

elevers inlärning enbart på ett positivt sätt, medan de andra två av dessa lärare ser det på ett annat 

sätt.  En av dessa lärare anser att det är jättebra för inlärningen för vissa barn medan andra inte 

påverkas alls av det och den andra anser att användningen påverkar elevers inlärning väldigt olika 

då vissa kan ha mer nytta av det än andra. Ingen av de fyra intervjuade lärarna anser att det är 

negativt för elevernas inlärning att arbeta laborativt i matematikundervisningen och de anser att 

det till störst del är positivt att använda. Enligt Berggren och Lindroth (2011) kan den varierade 

undervisningen med inslag av laborativt material resultera i att fler elever kan hänga med i 

matematikundervisningen (s16). Med detta sagt så anser vi att det inte finns något skäl till att inte 

variera matematikundervisningen genom att arbeta laborativt.  

Vad det gäller det sätt som eleverna såg kopplingen mellan det abstrakta och det laborativa 

materialet så framkom det skillnader mellan olika skolor. I två av skolorna förstod eleverna 

kopplingen mellan det abstrakta och det laborativa materialet, genom att de fick arbeta mycket 

med det laborativa materialet själva. I de två övriga skolorna skiljde sig resultaten åt. Den ena 

skolan visade att det dels fanns elever som förstod kopplingen mellan det abstrakta och det 

laborativa och dels elever som inte förstod det. I denna skola fick eleverna arbeta själva med det 

laborativa materialet under lektionen, dock fick eleverna ingen presentation av materialet innan 

de påbörjade sitt arbete. I den andra skolan framkom det att eleverna inte förstod kopplingen 

mellan det abstrakta och det laborativa materialet då vi anser att det beror på att eleverna inte fick 

arbeta med det laborativa materialet själva.  

Att arbeta med laborativt material kan enligt Rystedt och Trygg (2013) ses som en länk 

mellan det som är konkret och det som är abstrakt. Under arbetsprocessen mellan det konkreta 

och abstrakta så kan elever behöva gå mellan det konkreta och det abstrakta ett flertal gånger 

(s71). En anledning till att en del elever inte förstod kopplingen mellan det abstrakta och det 

laborativa materialet anser vi är att de behövt gå mellan det abstrakta och det laborativa materialet 

flera gånger under arbetsprocessen. 
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Som tidigare nämnt i avsnittet ”Bakgrund” (Se s7) så är PISA, det vill säga Programme For 

International Student Assessment, aktuell med en rapport som handlar om försämrade resultat 

inom matematik (Skolverket, 2014). Det är av stor vikt att eleverna får en god grund inom 

matematiken redan i tidiga skolår för att gynna elevernas fortsatta lärande inom matematik.  

Som tidigare nämnt i avsnittet ”Diskussion” (Se s43) så har de fyra lärarna i vår studie varit 

verksamma lärare olika länge. Vi anser att det är intressant att alla lärare, trots att de varit 

verksamma lärare olika länge, kontinuerligt använder sig av laborativt material i sin undervisning. 

Lärarna anser sig även ha stor erfarenhet av att arbeta laborativt vilket vi anser är mycket positivt 

då det gynnar elevers inlärning. Detta visas framförallt tydligt i skolorna 2 och 4 då eleverna själva 

fick arbeta med det laborativa materialet. Eleverna var högst delaktiga och engagerade i denna 

process. Genom detta kan vi dra slutsatsen att dessa elever gynnades av att få möjligheten till att 

själva få ta på det laborativa materialet under dessa lektioner och att få använda sig av det för att 

bättre förstå kopplingen mellan det laborativa materialet och det abstrakta. Det är väsentligt att 

eleverna får vara delaktiga i arbetet med det laborativa materialet och att de själva får ta på det 

samt laborera med det för att få en ökad förståelse.  

Under den verksamhetsförlagda utbildningen på lärarprogrammet har vi noterat att det 

enbart är få lärare som använder sig av laborativt material i sin matematikundervisning, men i 

denna studie framkom det motsatta. Vår bedömning av situationen är att detta är ett bra tecken 

på en positiv utveckling där det laborativa materialet bör vara ett centralt inslag i 

matematikundervisningen. 

I vår studie har vi inriktat oss på lärarperspektivet vad det gäller användandet av laborativt 

material, för vidare studier anser vi att det skulle vara intressant att komplettera studien med ett 

elevperspektiv. Detta i form av intervjuer med fokus på hur elever upplever att arbeta med 

laborativt material. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Observationsschema  

 

Kategorier Kommentarer 

Laborativt material 

 

 

 

 

 

Från konkret till abstrakt 

 

 

 

 

 

Delaktighet 

 

 

 

 

 

Elevernas reaktion 

 

 

 

 

 

Lärarens engagemang 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

 

Uppvärmningsfrågor 

1. Hur länge har du varit verksam lärare? 

2. Inom vilka årskurser är du behörig att undervisa i? 

3. Hur trivs du i din roll som lärare? 

 

Fördjupningsfrågor  

4. Vad har skolan för laborativt material som ni kan tillhandahålla?  

5. Vilket material används i din matematikundervisning?  

6. Vad har du för erfarenhet av att arbeta med laborativ matematik? 

7. Hur tror du att användningen av laborativt material påverkar elevers inlärning? 

8. Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med användningen av laborativt material? 
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Bilaga 3. Medgivandeblankett och informationsbrev 

 

Medgivande till deltagande i en studie 

Till vårdnadshavare för elev i xxx skola 

 

Studien, som kommer att handla om laborativt material inom matematik och kommer att 

utföras inom ramen för ett examensarbete. Studien utförs av Sofia Bylund och Karin Jones 

som går sista terminen på lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet.  Vi har ett stort intresse inom matematik och vill 

därför undersöka detta. Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan 

nämnda studie.  

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn kommer att 

observeras i sin skolmiljö. Vi kommer att vara fullständiga observatörer och sitta längst bak i 

klassrummet. Jag har förklarat för mitt barn vad studien innebär och jag har uppfattat mitt 

barn har förstått detta och vill delta i studien. 

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min/mitt barns 

medverkan är frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt barn. Jag vet 

att jag kan begära att forskning inte utförs på insamlade data där mitt barn deltar, även efter 

att datainsamlingen har genomförts.  

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 

forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

 

Barnets namn: ……………………………………………. Födelsedatum: 

…………………… 

 

 

1. Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 

 

Adress: …………………………………………………………………………….. 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 
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2. Förälders/Vårdnadshavares namn: ………………………………………………. 

 

Adress: ……………………………………………………………………………… 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………… 

 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

 

....................................................................... ................................................................ 

Underskrift vårdnadshavare 1  Underskrift vårdnadshavare 2 

 

....................................................................... 

Barnets underskrift (om möjligt) 
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Information om en studie av laborativt material inom matematiken 

 

Vi är två lärarstudenter som går sista terminen på lärarprogrammet och har påbörjat ett 

examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet. Vi undersöker hur användningen av laborativt material (t.ex. låtsas pengar) 

påverkar elevers lärande och hur materialet används i undervisningen av både lärare och 

elever. 

 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att följa ditt/ert barn under en timme. Vi kommer 

att samla in data genom att observera under en timme utan att medverka på annat sätt och utan 

att påverka barnets vanliga aktiviteter 

 

Datainsamlingen kommer att ske under april månad. Insamlade data kommer att analyseras 

under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen 

obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien 

(publikationer, seminarier och konferenser) kommer alla personuppgifter vara borttagna. 

Materialet kommer inte att användas för annat än forskning och presentationer av studiens 

resultat.  

 

Är du/ni positiv/a till att ditt/ert barn deltar i denna studie? Prata med ditt/ert barn om detta 

och fråga om barnet är villigt att delta. Om du/ni är positiv/a till deltagande undertecknas den 

medföljande blanketten om medgivande och skickas in i bifogat kuvert. Om du/ni har 

ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare innan ett 

beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter). Vi kommer även att ta in medgivanden från berörd 

personal på skolan såsom rektor och lärare. Efter att vi har mottagit alla medgivanden 

kommer vi att bestämma dagar för datainsamling. 

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Studiens handledare: Kajsa Bråting, Universitetslektor i matematikdidaktik 

tel. 018 471 2297, e-post: kajsa.brating@edu.uu.se 

 

Uppsala 10 april 2014 

 

Karin Jones, karin.jones.6728@student.uu.se 

 

Sofia Bylund, sofia.bylund.0386@student.uu.se 

 


